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Requerenle: vereodor Gu|IHERME MAReuEs puGUEsE
Requerido: Prefeito Municipol de Androdino

Assunlo: Requer cópio de mopo / reloçÕo de óreos onde
estÕo ocorrendo
vorriçÕo de ruos e ovenidos otuolmente. No mois questiono:

o) Quois sÕo os ruos e ovenidos onde ocore o voníçöo reolízodo
no
vigêncio do otuol controto com o empreso CONSERVTTA,

requerendo poro tonto o mopo otuor de vorriçÕo?
b) Quol o cronogromo de vorriçöo semonol, e o quontidode de vezes
no sernono que ocorre o vorriçÕo ern coso locol do mopo?

c) Quonios funcionórios

o empreso CONSERVITA disponibilizo
otuolmente poro o finolidode de vorriçÕo?

JUSTIFICATIVA

Munícipes procurorom por este signotório buscondo informoçÕes
sobre os Jocojs onde oconfecem o vonjçÕo de ruos e
ovenjdos. urno vez gue
devido q tronsiçöo de empreso responsóvel pelo presioçöo
dos
serviços,

munícipes relotom que óreos onteriormente

vorridos nÕo sÕo mois

beneficiodos pelo serviço,
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cobendo oo vereodor exercer o fisco lizoçõo do Administroçöo
Municipol, é que o vereodor GUILHERME MARQUES PUGUESE pretende buscor
Assim,

informoçÕes e esclorecimentos do Poder Executivo o respeito do ossunto.

Do exposto, o vereodor GUIIHERME MARQUES PUGuESE, no uso de
suos otribuições legois, REQUER, com fundomento no or1.142, 3o, x, do
S
Regimento lnterno, sejo oficiodo ò Suo Excelêncio Sr. prefeito Municipol de
Androdino, poro que opresente o este Legislotivo, otrovés dos setores
competentes do AdministroçÕo Municipol, cópio de mopo / reloçÕo de óreos
onde estöo ocorrendo vorriçõo de ruos e ovenidos otuolmente, bem como
cronogromo semonol de vorriçÕo.

Solo dos SessÕes
"Ver. Monoel Teixeiro de Freitos"

Androdino/SP, 23 de ogosto de 2021.
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